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USNESENÍ Č. 18/2008

USNESENÍ Č. 18/2008
z 18. schůze Rady města Modřice
(dále jen „RMM“), konané
Dne 14. dubna 2008 v 16 hodin v
zasedací síni modřické radnice
Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje,
že
1.1 RMM je plně usnášeníschopná (v
počtu 5, jmenovitě viz prezenční
listina)
RMM schvaluje zapisovatelku Bc.
Kateřinu Homolkovou
RMM schvaluje pořízení zvukového
záznamu z 18. jednání RMM
RMM schvaluje navržený program 18.
schůze RMM
Bod 1 – Kontrola úkolů
Usnesení 18.1: RMM bere na vědomí plnění úkolů uložených na 17.
zasedání RMM
Bod 2 – Komplexní hodnocení činnosti komise územního plánování a
rozvoje
Usnesení 18.2: RMM bere na vědomí
komplexní hodnocení činnosti komise územního plánování a rozvoje
Bod 3– Rozpracování úkolů z březnového ZMM
Usnesení 18.3: RMM bere na vědomí
plnění úkolů uložených na 7. řádném zasedání ZMM
Bod 4 – Projednání důležitých
smluv a faktur
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Usnesení 18.4.1: RMM schvaluje smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi městem Modřice a
ﬁrmou Elektrowin a. s. ve sběrném
dvoře města a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy
Usnesení 18.4.2: RMM schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu mezi městem
Modřice a ﬁrmou E.ON Distribuce
a. s. na p. č. 992/125, 994/1 a 994/3
v Modřicích v lokalitě U Hřiště za
jednorázovou úplatu 4.000,- Kč
Usnesení 18.4.3: RMM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
práva odpovídajícímu věcnému
břemenu mezi městem Modřice a
ﬁrmou E.ON Distribuce a. s. na p.
č. 822/4, 2052, 797/6, 2048/3, 2051/3,
2047/1 a 801/5 v Modřicích lokalita
ul. Sadová za jednorázovou úplatu
32.250,- Kč
Usnesení 18.4.4: RMM schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi městem Modřice a
ﬁrmou E.ON Distribuce a. s. na p.
č. 2031/1 v Modřicích v lokalitě ul.
Hybešova za jednorázovou úplatu
9.000,- Kč
Usnesení 18.4.5: RMM schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl mezi městem
Modřice a ﬁrmou OSA – Ochranný
svaz autorský pro práva k dílům
hudebním, o. s. na částku 3018,- Kč
za produkci děl na Muzikantském
bále. Částka bude čerpána z rozZpravodaj 5/2008

počtu města oddělení paragraf 6171
– Činnost místní správy
Usnesení 18.4.6: RMM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o umožnění provedení stavby ze dne 11.2. 2008 mezi
městem Modřice a ﬁrmou Družba,
stavební bytové družstvo na ošetření platby za zastavěný pozemek pod
lodžiemi BD ul. Poděbradova
Usnesení 18.4.7: RMM schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem
Modřice a ﬁrmou Siemens s. r. o.
jako výhradním partnerem BVaK
na dodávku „Dálkového přenosu
dat pro ČS – Polní a Ulička“ v částce
947.500,- Kč bez DPH
Usnesení 18.4.8: RMM schvaluje
dodatek č. 1 k dohodě o společném
postupu, uzavřené dne 12.6.2007
mezi městem Modřice a ﬁrmou
Somerston Olympia CZ
Usnesení 18.4.9: RMM schvaluje
smlouvu o dílo č. 7/2008 mezi městem Modřice a ﬁrmou UniCab s. r. o.
na dodávku rekonstrukce VO části
ulice Brněnská za cenu 337.310,- Kč
včetně DPH. Částka bude čerpána
z oddělení paragrafu 3631 – Veřejné
osvětlení
Usnesení 18.4.10: RMM schvaluje
smlouvu o umožnění provedení
stavby mezi městem Modřice a Dušanem a Lenkou Rojkovičovými na
p. č. 2067/1 na realizaci kanalizační
přípojky pro RD ul. Tyršova
Usnesení 18.4.11: RMM schvaluje
smlouvu o umožnění provedení
stavby mezi městem Modřice a
manželi Kadlčíkovými na p. č.
2025/1 na realizaci vjezdu pro nemovitost na p. č. 201/3
Usnesení 18.4.12: RMM schvaluje
www.mesto-modrice.cz

smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Modřice a p.
Václavem Dubským a p. Renatou
Dubskou na p. č. 2129/2 na přípojku a rozvod elektro, jízdu a chůzi
Bod 5 – Projednání podnikatelských
aktivit
Usnesení 18.5.1: RMM schvaluje uzavření dohody o spolupráci a zřízení
místa zpětného odběru použitých
světelných zdrojů pocházejících z
domácností mezi městem Modřice
a ﬁrmou Ekolamp s. r. o. a pověřuje
starostu podpisem této dohody
Usnesení 18.5.2: RMM schvaluje navýšení ceny servisních služeb poskytovaných v souladu se smlouvou K 8007 mezi městem Modřice a
ﬁrmou OTIS a. s. cena po navýšení
činí 625,- Kč bez DPH za měsíc
Usnesení 18.5.3: RMM pověřuje starostu prověřením žádosti na rozšíření spolupráce mezi městem Modřice a ﬁrmou King Style kompletní
reklamní výroba na místě samém a
prověřením smlouvy s ﬁrmou ABC
Nemo
Usnesení 18.5.4: RMM neschvaluje
nabídku na poskytnutí sběrných
boxů na drobná vyřazená elektrozařízení a baterie s umístěním na
městském úřadě
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Bod 6 – Projednání zpráv z komisí
a výborů
Usnesení 18.6.1: RMM bere na vědomí přehled činnosti MP za měsíc
březen 2008
Usnesení 18.6.2: RMM bere na vědomí zápisy z jednání Muzejního
spolku ze dne 26.2.2008 a ze dne
51
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Bod 7 – Různé, diskuse
Usnesení 18.7.1: RMM bere na vědomí informaci starosty o blížícím
se termínu podání čestného
prohlášení veřejného funkcionáře
o osobním zájmu
Usnesení 18.7.2: RMM ukládá starostovy a místostarostce svolat
jednání s majiteli pozemku o dohodě ceny k předložení do ZMM v
měsíci červnu
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Usnesení 18.7.4: RMM bere na vědomí informace o ﬁnanční hotovosti
města Modřice na běžných účtech k
31.3.2008
Usnesení 18.7.5: : „RMM pověřuje
starostu přípravou termínovaného
vkladu při běžném účtu u České
spořitelny a pověřuje starostu prověřením vkladu u jiných bankovních
subjektů“
Usnesení 18.7.6: RMM bere na vědomí
přípravu úpravy rozpočtu oddělení
paragrafu 3315 – Činnost muzeí a
galerií
Usnesení 18.7.7: RMM jako orgán
příslušný v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů stanovuje paní
Miroslavě Kubíkové plat za funkci
vedoucí organizační složky Městská
knihovna Městského úřadu Modřice
na návrh Ing. Josefa Šišky v platovém tarifu 8/12, příplatek za vedení
ve výši 5%, t. j. 841,-- Kč a osobní
příplatek ve výši 22,5 %, t. j. 3.782,-Kč s účinností od 1. dubna 2008
Usnesení 18.7.8: RMM jako orgán
příslušný v souladu s ust. § 102 odst.
2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 24 odst. 3 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů jmenuje pana Petra
Fialu do funkce vedoucího Muzea
města Modřice – organizační složky
města Modřice a to s účinností od
1.4.2008
Usnesení 18.7.9: RMM jako orgán
příslušný v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. b) zákona
Zpravodaj 5/2008

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů stanovuje panu
Petru Fialovi plat za funkci vedoucího Muzea města Modřice – organizační složky města Modřice na návrh
Ing. Josefa Šišky v platovém tarifu
10/9, příplatek za vedení ve výši 5%,
tj. 1.121,-- Kč s účinností od 1.4.2008.
Usnesení 18.7.10: RMM schvaluje pracovní náplň vedoucímu organizační
složky Muzeum města Modřice ve
výši ½ úvazku a to s účinností od
1.4.2008
Usnesení 18.7.11: RMM schvaluje směrnici zřizovatele k chodu organizační
složky města Modřice Muzeum města Modřice s účinností od 14.4.2008
Usnesení 18.7.12: RMM schvaluje pokyn
starosty č. 3/2008 – Pracovní řád se
všemi provedenými změnami s účinností od 1.5.2008
Usnesení 18.7.13: RMM schvaluje organizační řád městského úřadu Modřice se zanesením nové organizační
složky Muzea města Modřice
Usnesení 18.7.14: RMM zamítá žádost
na odpuštění poplatku za připojení
splaškové kanalizace RD manželů
Blechových v ulici Ulička 392
Usnesení 18.7.15: RMM zamítá žádost p.
Bernátové a p. Šroma o změnu bezúplatné smlouvy nájmu pozemku p. č.
36 a 35 na smlouvu za úplatu
Usnesení 18.7.16: RMM schvaluje
nabídku na zabezpečení sklepa pod
obřadní síní v objektu nám. Svobody
93 v celkové částce 20.040,- Kč včetně
DPH. Částka bude čerpána z oddělení paragrafu 6171 – Činnost místní
správy
Usnesení 18.7.17: RMM schvaluje zařazení kalkulace na pořízení knihy o
www.mesto-modrice.cz

Modřicích do rozpočtu roku 2009
a předložit návrh na pořízení do
červnového ZMM
Usnesení 18.7.18: RMM schvaluje
nabídku ﬁrmy EURO Trace s. r.
o. na projekční práce v celkové
ceně 74.000,- Kč a ukládá starostovy uzavřít smlouvu na dodávku
projekčních prací. Částka bude
čerpána z oddělení paragrafu 2221
– Provoz veřejné silniční dopravy
Usnesení 18.7.19: RMM schvaluje
uvolnění ﬁnančních dotací pro
rok 2008 do výše 20.000,- Kč dle
zákona o obcích pro:
- Český svaz včelařů ve výši
7.500,- Kč
- 43. PS Vinohrady – 66 PTO Brabrouci Modřice ve výši 8.000,- Kč
- Zahrádkářský spolek Modřice ve
výši 7.140,- Kč
- Diecézní charita Brno, Domov
Sv. Markéty ve výši 15.000,- Kč
- Diecézní charita Rajhrad ve výši
15.000,- Kč
- Vít Jindřichovský ve výši 8.000,Kč
Usnesení 18.7.20: RMM schvaluje
vybudování dětského hřiště na ul.
Rybníček v celkové ceně 465.384,Kč včetně DPH. Částka bude
čerpána z oddělení paragrafu 3745
– Péče o vzhled obcí a veřejnou
zeleň
Usnesení 18.7.21: RMM schvaluje
provozní řád dětského hřiště
Husova
Usnesení 18.7.22: RMM schvaluje
nabídku p. Rudolfa Křivánka
na rekonstrukci hlavních rozvodů elektro včetně společných
prostor a elektroměrových skříní

Zprávy z radnice - USNESENÍ

25.3.2008
Usnesení 18.6.3: RMM bere na vědomí zápis č. 4/2008 ze zasedání SDK
ze dne 10.4.2008 a plně souhlasí se
závěry a navrženými stanovisky v
tomto zápise k jednotlivým posuzovaným žádostem. RMM zamítá
zrušení zpomalovacího ostrůvku
v ul. Rybníček a RMM schvaluje
opatřit obytné zóny Za Humny,
U Hřiště, Sadová, Poděbradova,
Benešova, Komenská značkami
zákaz vjezdu nákladních automobilů - vjezd pouze na povolení a
toto zpracovat v rámci pasportizace dopravního značení města
Usnesení 18.6.4: RMM bere na vědomí zápis č. 014 z jednání KÚPR
ze dne 9.4.2008 a plně souhlasí se
závěry a stanovisky navrženými v
tomto zápise k jednotlivým posuzovaným žádostem
Usnesení 18.6.5: RMM bere na
vědomí zápisy vypracované KV
a předkládá je do červnového
zasedání ZMM
Usnesení 18.6.6: RMM bere na
vědomí zápis č. 013 z jednání FV
ze dne 18.3.2008 a předkládá jej do
červnového zasedání ZMM
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postup navržený Mgr. Sedlákem
právníkem města ve věci převodu
nájemní smlouvy bytu p. Václava
Navrátila na syna p. Radka Navrátila. O přidělení bytu bude rozhodnuto na příští RMM
Usnesení 18.7.29: RMM schvaluje
ﬁnanční dotaci ve výši 5000,- Kč Svazu zdravotně postižených občanů
– ZO Modřice pro rok 2008
Usnesení 18.7.30: RMM schvaluje
zakoupení hracích podložek pro
kroužek „Prťata“ ve výši 2.000,- Kč s
tím, že zakoupené věci budou v majetku města a jako součást vybavení
klubovny na městském úřadě
Usnesení 18.7.31: RMM schvaluje
poskytnutí ﬁnančního příspěvku na
reprezentaci a propagaci města při
akci „80 hodin motokáry Modřice“
pro tým AUTO JORK s. r. o. ve výši
10.000,- Kč. Částka bude čerpána z
rozpočtu města oddělení paragrafu
3419 – Ostatní tělovýchovná činnost
Usnesení 18.7.32: RMM zamítá žádost
o příspěvek na nová okna pro RD p.
Aleny Sedlinské
Usnesení 18. 7.33: RMM souhlasí s
poskytnutím půjčky z fondu FKSP
ve výši 20.000,- Kč pro p. Höklovou
na opravu fasády RD p. č. 378 ul.
Komenská a schvaluje splátkový
kalendář ve výši 2.000,- Kč měsíčně
Usnesení 18.7.34: RMM schvaluje
pořízení 2 ks molitanové stavebnice
s 21 díly pro MŠ Modřice jako dar k
MDD 2008 v celkové částce 19.992,Kč včetně DPH
Usnesení 18.7.35: RMM schvaluje
přechod od operátora Telefonica O2
k operátorovi T-Mobil
Usnesení 18.7.36: RMM ukládá SZK
Zpravodaj 5/2008

provést do příští RMM aktualizaci
a prověření seznamu žadatelů o
městský byt
Usnesení 18.7.37: RMM bere na vědomí ukončení činnosti ﬁrmy Mahu
CZ na stavbu BD ul. Masarykova a
schvaluje výzvu na nového generálního dodavatele Resident Invest a. s.
Modřice v rámci narovnání užívání
majetku města Modřice
Usnesení 18.7.38: RMM neschvaluje
nabídku na pořízení knihy „Dávné
pověsti národa českého“
Usnesení 18.7.39: RMM neschvaluje
nabídku předplatného měsíčníku
KAM v Brně za částku 209,- Kč
Usnesení 18.7.40: RMM ukládá starostovy prověření možnosti tisku
pexesa s motivy města Modřice jako
reklamního předmětu ke konci roku
2008
Usnesení 18.7.41: RMM zamítá pořízení
videozáznamu a přenosu dat do sítě
internet o městu Modřice
Usnesení 18.7.42: RMM zamítá nabídku
na elektronický docházkový systém
Usnesení 18.7.43: RMM bere na vědomí objednávku pouťových atrakcí
na měsíc květen 2008
Usnesení 18.7.44: RMM zamítá nabídku
na vystoupení jazzových sólistů pro
sezonu 2008
Usnesení 18.7.45: RMM ukládá místostarostce zařazení nabídky ﬁrmy
Korekt stavební do zásobníku ﬁrem
pro případné oslovení dle potřeb
města
Usnesení 18.7.46: RMM ukládá Redakční radě zpravodaje rozhodnutí o
zařazení výzvy na získání podkladů
pro vyhotovení knihy o problematice německé průchozí dálnice do
www.mesto-modrice.cz

zpravodaje
Usnesení 18.7.47: RMM bere na vědomí poděkování od Diecézní
charity Brno za ﬁnanční příspěvek 15.000,- Kč poskytnutý na
charitativní účely Domova
Usnesení 18.7.48: RMM povoluje
provedení kontrol požadovaných
KV
Usnesení 18.7.49: RMM zamítá
nabídku na zhotovení panoramatických leteckých fotograﬁí města
ﬁrmou LACIKA
Usnesení 18.7.50: RMM pověřuje
starostu projednat řešení situace
p. Kopečka s Mgr. Hrachy
Usnesení 18.7.51: RMM zamítá
nabídku na rozvody kabelové
televize z důvodu nerealizovatelnosti společného pokládání
kabelů s ﬁrmou E.ON
Usnesení 18.7.52: RMM bere na
vědomí konání akce „Šermířský
den“ dne 21.6. 2008

Zprávy z radnice - USNESENÍ
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v BD Sadová 563 v celkové ceně
151.953,- Kč včetně DPH. Částka
bude čerpána z oddělení paragrafu 3612 - Bytové hospodářství.
RMM pověřuje starostu prověřením zednického zapravení po
provedených opravách
Usnesení 18.7.23: RMM ukládá
majetkovému odboru vypracovat
směrnici na poskytování plateb
při opravách v městských bytech,
navrhnout standard, postup
při podávání žádostí, procento
opotřebení. Směrnici předložit do
RMM v měsíci květnu
Usnesení 18.7.24: RMM schvaluje
pořízení nového PC pro hlavní
ekonomku města v ceně 19.910,Kč včetně DPH. Částka bude
uhrazena z rozpočtu města oddělení paragraf 6171 - Činnost místní
správy
Usnesení 18.7.25: RMM schvaluje
pořízení nového notebooku pro
potřeby MěÚ za částku 41.591,- Kč
včetně DPH. Částka bude čerpána
z rozpočtu města oddělení paragrafu 6171 - Činnost místní správy
Usnesení 18.7.26: RMM schvaluje
odprodej nepotřebného PC umístěného v kanceláři neuvolněného
místostarosty p. Šiškovi za částku
1000,- Kč
Usnesení 18.7.27: RMM bere na
vědomí rozpracovaný dokument
o koordinaci liniových staveb a o
výkopových pracích na veřejných
prostranstvích ve městě Modřice
a ukládá starostovy a místostarostce připravit čistopis vyhlášky
na ZMM dne 9.6.2008
Usnesení 18.7.28: RMM schvaluje

Seznam použitých zkratek:
RMM - Rada města Modřice
ZMM - Zastupitelstvo města Modřice
BD - bytový dům
RD - rodinný dům
BVaK - Brněnské vodárny a kanalizace
ČS - Česká spořitelna
VO - veřejné osvětlení
MP - městská policie
SDK - stavebně dopravní komise
KÚPR - komise územního plánování a
rozvoje
SZK - sociálně zdravotní komise
KV - kontrolní výbor
FV - ﬁnanční výbor
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Povodí Moravy jako správce toku řeky Svratky, na dimenzování stezky jako těžké
obslužné komunikace, což by znemožnilo spoluﬁnancování z fondů EU.
se koná V PONDĚLÍ DNE 9. ČERVNA 2008 V 18 HODIN
ve velké zasedačce nové radnice na náměstí Svobody 93.
Program bude vyvěšen na informačních tabulích a na internetových stránkách města Modřice.

Rozhovor na aktuální téma

Nová cyklostezka u Olympie
Cyklostezka sice obecně představuje ekologicky velice zajímavou dopravní komunikaci, ale pro tu naši to platí jen tehdy, když není sezóna nebo pěkné počasí.
Pak se díky velkému zájmu především in-line bruslařů a snadné dostupnosti
mění v hodně nebezpečný prostor. Při své razantní jízdě totiž bruslaři často
zabírají celou její šíři a tak se i běžná jízda na kole stává velice náročnou a o
klidné procházce pěšky či s kočárkem už vůbec nemůže být řeč. Není se moc
co divit, protože v sousedním Brně je podobných příležitostí zatím velice málo.
Na související otázky k tomuto tématu odpovídal starosta města Modřice - Ing.
Josef Šiška.
(Č) Stávající cyklostezka je přetížena - co s tím ?
(Š) Vedení města tento problém vnímá a spolu s ostatními zainteresovanými
partnery se aktivně snaží o jeho řešení. V nedávných dnech jsem se zúčastnil
projednávání studie, předložené sdružením Cyklostezky Brno – Vídeň a podporované Jihomoravským krajem, která řeší návrh na novou souběžnou levobřežní větev od soutoku řek Svratky a Svitavy z Přízřenic ke světelné křižovatce u
Olympie. Ve hře jsou dvě varianty - přímo po břehu Svratky ke starému mostu
a pak po silnici, anebo po celé samostatné trase přes připravovaný biokoridor
podél Olympie. Nevýhodou první z nich je kus trasy po silnici a té druhé kolize
se soukromými pozemky, o kterých se bude ještě jednat s jejich majiteli. V obou
variantách je další nevýhodou požadavek správců sítí, a to kanalizace - BVaK a
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(Č) Kterou variantu vidíte jako výhodnější ?
(Š) Z hlediska bezpečnějšího provozu i možnosti parkování je určitě lepší druhá
trasa. Její výhodou je též podpora ze strany Olympie, která projevila maximální
zájem o zapojení nové cyklostezky do oddychového biokoridoru, plánovaného
v rámci připravovaného rozšíření obchodního centra. V tomto parkovém areálu, navazujícím na most u soutoku, by měla být in-line bruslařská dráha, dětské
hřiště a další možnosti k aktivnímu odpočinku. I když jeho podstatná část bude
již na území města Brna, tak z pohledu starosty našeho města tyto směry aktivit
Olympie velice oceňuji, protože prostory budou snadno dostupné a tím zajímavé
i pro naše občany.

Zprávy z radnice

Zprávy z radnice

POZVÁNKA na 8. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Modřic, které

(Č) Můžete shrnout, co by měla nová cyklostezka přinést ?
(Š) Především si slibujeme odlehčení provozu na existující trase podél Zahradního centra Brabec a omezení divokého parkování u silnice za odpočívadlem.
Pohodlnější parkování u Olympie a in-line trasy v plánovaném oddechovém areálu by mohly odlákat část bruslařů. Rovněž pro dálkové cyklisty by mělo být
zajímavější, dostat se po kvalitní cyklostezce až na křižovatku, bez delší a složitější objížďky po stávající silnici. Je to též v souladu s celkovým záměrem kraje
i sdružení cyklostezky - postupně odstraňovat provozně nebezpečná místa. V
neposlední řadě pak v těsném sousedství Modřic vznikne několikakilometrový
okruh s kvalitním povrchem pro místní zájemce o cyklistiku nebo bruslení. Doufám, že se popisovaný projekt podaří co nejdříve prosadit a realizovat.
(Č) Děkuji za poskytnutí zajímavých informací - Vlastimil Čevela

www.mesto-modrice.cz
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co?
kdy?
kde?

Šermířský den a středověká bitva
sobota 21. 6. 2008
Modřice u Brna, areál Pod kaštany
(vedle velkoobchodu Ptáček, tramvaj č.2,
autobus č.73, zastávka Tyršova)

program
dopoledne
13:00
13:05
13:30 – 14:00
14:30 – 15:00

přírodní amﬁteátr areálu „Pod kaštany“ – budoucí bitevní pole z pohledu diváků

Ubrání modřickou tvrz stovka rytířů?

Foto z vystoupení shš Carpe Diem
na loňském Dni dětí v areálu „Pod
kaštany“
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Život v našem městě

1

KULTURA

Hudba sbližuje národy
O pravdivosti tohoto rčení jsme se přesvědčili, když naše město navštívil mandolínový orchestr Landstrasser Mandolinenverein Tuma z Vídně a pod vedením
dirigenta Zacherla přednesl několik skladeb rakouských skladatelů v dalším Koncertě na radnici.
Mandolínové orchestry, jež kolem roku 1900 zakládali ve Vídni Italové, byly velmi
populární zejména mezi dělníky a trempy. I u nás se kdysi také hrávalo na mandolínu. Především se tento nástroj těšil oblibě mezi trempy, kteří na něj hrávali
na výletech.
Hudební program, který naši hosté přednesli, byl překrásný a posluchači jej také
náležitě ocenili, dokonce potleskem ve stoje.
V repertoáru nechyběly některé známé skladby, jako „Eine kleine Nachmuzik od
www.mesto-modrice.cz
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Pokud máte rádi akční podívanou s příchutí historie, pokud si chcete odpočinout
od dnešního spěchu v dobách udatných rytířů a sličných panen, nebo jen hledáte
rozptýlení a zábavu pro sebe a svou rodinu na sobotní odpoledne, je tato pozvánka
určena právě pro vás.
Dne 21. června 2008 se bude konat v Modřicích Šermířský den. Jeho největším lákadlem bude středověká bitva, ve které bude bojovat „na život a na smrt“ více než sto
šermířů a ve které část opevnění, pro tyto účely vybudované, lehne popelem.
V jednu hodinu odpoledne oživne přírodní amﬁteátr bývalého lomu v areálu „Pod
kaštany“ vystoupeními skupin historického šermu, ukázkami dělostřelby, tanci orientálních tanečnic, šarvátkami šermířů a na závěr dne zaplane ohňová show. Průběh dne zpříjemní bigbítová kapela, v gotických stáncích dobových řemesel bude
předváděna řezbařina, plátneřina, chladné zbraně, zbroje, prapory, dobové oblečení, výrobky z kůže, šperky a sklo.
Tuto akci pro vás pořádá Skupina historického šermu Carpe Diem (klub YMCA),
za spolupráce a vstřícné podpory města Modřice, pod záštitou starosty města Ing.
Josefa Šišky. Poděkování patří rovněž hotelu Gregor, rádiu Hey a všem ostatním
sponzorům.

kostýmový průvod městem
oﬁciální zahájení akce starostou města Modřice
bigbítová kapela Rusty Nail
vystoupení shš Carpe Diem
vystoupení dělostřelby shdš Společnost
přátel dělostřelby Jihlava
15:30 – 16:00
vystoupení shš Baštýři
16:30 – 17:20
BITVA v lomu
17:30
bigbítová kapela Rusty Nail
18:00 – 18:30
vystoupení břišních tanečnic aimirah
18:30 – 19:00
šarvátky, hromadná bitva
19:30 – 20:00
vystoupení shš Carpe Diem
20:30 – 20:40
hra s ohněm Historické společenství
ohně a šermu AD INFINITUM
Více informací najdete na webu www.carpediem.goo.cz

Informace pro občany

Informace pro občany
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Doplnění k příspěvku paní Štulpové:
Mimořádně příjemná atmosféra koncertu, na kterém nám sousedé z Rakouska přivezli kus „opravdického Vídeňského šarmu“, byla opakovaně oceňována nejen od
dalších posluchačů, ale i ze strany účinkujících. Cituji k tomu z mailu pana dirigenta: „Jménem všech hráčů bych chtěl opravdu srdečně poděkovat pořadatelům
za přátelské přijetí a milé dárky. Byl to pro nás krásný večer s vděčným publikem.
Všichni na pěkný sál a koncert rádi vzpomínáme - Friedel Zacherl“. Myslím, že
poděkování za nápad a zprostředkování si zaslouží též dávný kolega z programátorské branže a pravidelný host našich koncertů - pan Vladimír Vérosta z Moravan.
Rozsáhlejší foto-reportáž i ukázkové audio-nahrávky přináší http://mim.voda.cz/.
Vlastimil Čevela

Město Modřice připravilo
pro všechny příznivce hudebních zážitků

KOMORNÍ
KONCERT

34.

Život v našem městě - KULTURA

W.A. Mozarta nebo „ Kaizerwalzer“ od Johanna Strausse. Další skladby, perfektně
zahrané v rytmu španělském, francouzském nebo balkánském, vyjadřovaly hudební styl těchto národů a doslova vybízely k tanci.
Hudebníci svým projevem vnesli mezi posluchače sváteční náladu. Je velká škoda, že se tímto způsobem nemohou mezi sebou domluvit všechny národy. Kolik
krásy a příjemných chvil tak mnohým uniká.
Všem vídeňským hudebníkům přejeme hodně zdraví a zdaru v muzicírování.
Děkujeme jim za příjemný večer
J. Štulpová

NA RADNICI

Ne tak úplně vážná hudba
Účinkují:
Smíšený pěvecký sbor města Modřice - sbormistr Jana Šuplerová
a jako hosté
Dětský pěvecký sbor „Řečičky“ - dirigent Lucie Vitásková
Program:
Různé populární písně a písničky z pohádek

Čtvrtek 29. května 2008 v 19 hodin
Nová radnice na náměstí Svobody v Modřicích
foto: Miroslav Hájek

114

Zpravodaj 5/2008

Omluva čtenářům a návštěvníkům koncertů
V minulém čísle ohlášený mimořádný komorní koncert na radnici
Večer s ﬂétnou byl zrušen pro zaneprázdnění klavíristy
www.mesto-modrice.cz

- pořadatelé

151

KNIHOVNA

MUZEUM MĚSTA MODŘICE a Muzejní spolek Modřice
Výstavní síň s historickým dřevěným malovaným stropem z roku 1725,
Modřice, Komenského 397

Městská knihovna
v Modřicích

Výstava

RADOST ZE ŽIVOTA

Podrobnější informace o knihovně
a knihách získají zájemci
na www.volny.cz/mkmodrice

plastiky lidového řezbáře Jaroslava Buncka
v měsíci červnu - 7. až 10., 14. až. 17., 21. až 24.
a 28. až 30. - otevřeno vždy od 10 do 17 hodin

Radost ze života – název výstavy, která bude 15. června otevřena v sále

modřického muzea na Komenského ulici. Ale není to jen název výstavy – radost
ze života vystihuje především osobnost jejího tvůrce, lidového řezbáře Jaroslava
Buncka.
Věnuje se hlavně řezbě: z lipového dřeva (pro interiéry), z dubu (pro monumentální sochy pod širým nebem).
Rozsah témat se nedá ohraničit (z vystavených plastik například SLOVENSKÁ
DĚDINA, JÁNOŠÍK, SELSKÝ VŮZ, KAŠPÁREK, PASTÝŘ, TORZO ŽENY, MORAVSKÁ SVATBA, HLAVA KRISTA, KYTIČKY, VINAŘSKÉ ZÁTIŠÍ, VYŘEZÁVANÁ
KRAJINA, HUSITÉ, JEDEN ZE TŘÍ KRÁLŮ).
Z přísných soch dřevořezby se naráz vydává do krajiny – v tkaných obrazech
otevírá krajinu štěstí. Každý z nás ji nese v nitru, občas prožije její část.
Pouze Buncko má, jako jeden z mála, tu schopnost-odvahu vyšít v celku tu RADOST ZE ŽIVOTA, jen místo dláta užívá jehly. Další vystavená tapisérie má název
STVOŘENÍ SVĚTA.
Dejte mu jakýkoliv materiál – bude to radost v kameni, dřevě; ve velkém i v
malém.
Tak udělal to tkanivo (RADOST ZE ŽIVOTA) stejně samozřejmě, jako osekával
trámy a stavěl z nich dům.
A nejen dům – se svým přítelem Litevcem a s druhým přítelem Lotyšem vytvořili
na Litvě celou usedlost, kde se neliší vnitřek dřevěného domu od severské krajiny. Vše volně přechází, architektura splývá s lesem. Obrovská námaha a invence
připadá jako přirozenost.
Účast na mezinárodních setkáních považuje za stejně běžnou jako výrazy v litevštině.
Přijďte si prohlédnout díla umělce velkého srdce. Co se do výstavního nevejde,
uvidíte v náznaku na fotograﬁích.

Půjčovní doba:
Pondělí

9 - 12

13 - 18

Úterý

9 - 12

13 - 16

Středa

13 - 18

Pátek

9 - 12

Život v našem městě - KNIHOVNA

Život v našem městě - MUZEUM

MUZEUM

13 - 16

VÝBĚR Z NOVINEK
PRO DĚTI
Brezina: Jsem superstar!
Brezina: Kočičí holka
Gordon: Ztracený svět v podzemí
Prášková: Klobouky z Agarveny
Turner: Spisovatelé a jejich tlustospisy
PRO ŽENY
Brownová: Záměna
Daněk: Hříčky o královnách
Janečková: Osudová posedlost
Stainforth: Lady Jane
Steel: Tlukot srdce
Švecová: Zrození bestie
Vosseler: Nebe nad Darjeelingem
Waltari: Nepřátelé lidstva
PRO MUŽE
Cornwell: Bledý jezdec, Poslední
království, Páni severu

Hart: Král lží
Hassel: Gestapo
Jansa: Mít své sny
Skelton: Dračí kniha
PRO SILNÉ NERVY
Bezouška: Maharal
Doherty: Travič z Ptahova chrámu
Dovrtělová: Má je pomsta
Harr: Ztracený Caravaggio
Janeček: Černá sanitka
Roberts: Smrtící portrét
Terrel: Kukla motýla
PRO POUČENÍ
Crummenerl: Přírodní katastrofy
Kocourek: Britské obrázky
Kovařík: Královské vraždění
Šponar: Objektiv má 20 let
Vokáč: Senzace, omyly,
pochybnosti

Petr Fiala
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Člověče,
Jsem teplo tvého příbytku
Za studených zimních nocí,
Jsem přátelský stín,
Když pálí letní slunce,
Jsem krov tvého domu,
Deska tvého stolu,
Jsem lůžko, ve kterém spíš
A dřevo, ze kterého stavíš své lodě,
Jsem násadou tvé motyky,
Jsem dřevo tvé kolébky i tvé rakve,
Jsem květ dobroty a krásy!
Slyš moji prosbu:
Nenič mne!
Tvůj strom
Když pláčou stromy.
Dnes už ubývá těch, kteří si pamatují
staré Modřice a dokonce už i ti občané, kteří si svépomocí stavěli své „bytovky“ zestárli nebo je už vystřídala
mladší generace.
Pamatuji dobu, kdy holé prostory kolem „bytovek“ se osazovaly zelení a
každý se snažil, aby to u nás v Modřicích pěkně vypadalo. (Bože kde jsou
ty doby!). Dnes už se ani chodníky
nezametají a některé spoluobčanky
nebo spolubydlící nezajímá ani to, co
je před jejich prahem, natož před jejich domem.
Přijde pak velmi líto těm, kteří své
okolí osázeli zelení, ať už to byly keře
nebo stromy. Samozřejmě, že za ty
léta stromek vyrostl, někdy i do úctyhodné výše a tak možná začnou ně-
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komu velice vadit. O každou úpravu, ať
již je to prořezání nebo kácení se musí
požádat MÚ-příslušnou komisi. Tak stanoví vyhláška.
Jsou však i tací občané, kteří zákonů
a vyhlášek nedbají a tak se stane, že v
rozporu s povolením si prostě usmyslí,
že tady ten strom stát nebude – a tak ho
i přes protesty ostatních spolubydlících
odstraní. A kácí ho v době, kdy strom
– krásná, vysoká a zdravá bříza (a ne
jedna) nabírá sílu k rozpuku a živá míza
koluje v jejím „těle“.
Dnes, půjdete-li kolem místa činu, můžete vidět jak zbytek kmene pláče, jak
míza prýští téměř proudem. A plakali i
ti, kteří břízky téměř slavnostně tehdy
před léty osadili. Slušný občan, který
jde kolem musí mít vztek a lítost, že se
našel takový necita a bez povolení se
dopustil téměř vraždy na živém organismu a při tom bříza má největší zelenou
plochu k okysličování.
Všichni občané ze zmíněné „bytovky“
na Poděbradově ulici i ti ostatní zasvěcení a okolobydlící se velmi zajímají o
to bude-li vandal za svůj čin po zásluze
potrestán a hrozně rádi by jako součást
potrestání uvítali zveřejnění jeho jména
jako odstrašující příklad pro ty, kteří se
sami nesadí, ale rádi ničí.
Závěrem informace pro občany, kteří se
o případ velmi zajímali – příslušný zastupitel mě ujistil, že čin nezůstane bez
potrestání.
Přeji krásné jaro

Život v našem městě - PRŤATA

Život v našem městě - ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Zahrádkáři informují:

PRŤATA

Kroužek Prťata funguje od prosince 2007 a je hojně navštěvován. Město Modřice
nám zdarma poskytlo klubovnu městského úřadu (nad knihovnou), kde se scházíme každé úterý 9.30 – 11.30 hod.
Kroužek je koncipován převážně pro děti od 1,5 do 3 let. V hlavičce je 0 – 6 let
proto, aby se neostýchaly přijít i maminky s mladším batolátkem. „Nebo naopak,
pokud má maminka doma 2 děti a starší ještě nechodí do školky, aby mohly přijít i
ony.“ Ty nejmenší děti zvládnou zpívání a tancování u mámy v náručí. Při výtvarné části se dívají, co máma tvoří a můžou si při tom osahat a prozkoumat různé
výtvarné materiály.
Na začátku se s dětmi přivítá kuře Hugo a pak zpíváme, tancujeme, říkáme básničky a pohádky. Potom si něco malého vytvoříme. Před Vánocemi jsme vyráběli svícínky z jablek, před Velikonocemi seli obilí a malovali vajíčka. Jindy děti zkoušely
malovat prstovými barvami, vodovkami, modelovat z barevného slaného těsta,
lepit konfetovou koláž, vyrobit zvířátko z chlupatých drátků apod. Za odměnu, že
pěkně zpívají i malují, dostanou děti razítko do deníčku, někdy i něco navíc.
Kroužek by tak dobře nefungoval nebýt úžasných maminek, babiček a tet, díky
nimž máme na závěrečné hraní a řádění (po zpívací a malovací části) 2 obrovské
bedny plné hraček, knížky atd. Několik šikovných maminek se zasloužilo o veselé
nástěnky, a tak si děti nemusí hrát mezi holými zdmi. V neposlední řadě nesmím
zapomenout poděkovat městu Modřice, které vyhovělo naší žádosti a poskytlo
částku 2000,- Kč, za kterou jsme dětem koupili skluzavku, dětské stany, tunel a
pěnové puzzle na zpestření jejich hraní.
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ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÁ
ŠKOLA Benešova 268
Základní um�lecká
škola Mod�ice,

P�IJÍMÁ NOVÉ ŽÁKY
pro školní rok 2008/2009
Hudební obor

Za kroužek Prťata Kristina Pudelková

PS: 20. května plánujeme návštěvu ZOO
Vyškov. Při špatném počasí bude normální schůzka v klubovně a návštěva
ZOO se přesouvá na další týden.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Tane�ní obor – pro žáky od 5 let i pro dosp�lé

Život v našem městě - ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Návštěva anglického divadelního představení
V rámci výuky angličtiny si žáci III. a IV. třídy zahráli na interaktivním divadelním
představení „Magic school“ ve Studiu dramatické výchovy Labyrint v Bohunicích.
Jeviště i hlediště se proměnilo v kouzelnou školu. Žáci pod vedením zkušeného
čaroděje Merlina a jeho asistentky Berthy kouzlili barevné světy. Anglické názvy
a jednoduché věty doprovázely pohybové akce. Každý projekt doplnila jednoduchá písnička. Pod vedením anglického čaroděje si děti na závěr složily čarodějnickou čepici.
Cituji pár vět, které vyjadřují zážitky dětí z představení: „ Nejvíc se mi líbilo, že
jsme mohli vystupovat, bylo to super.“ „Hráli jsme sníh a byla tam čarodějnice a
čaroděj, který mluvil anglicky. My jsme museli překládat slova, která řekl.“
„ Zpívali jsme písničky, které byly napsané na tabuli. A potom jsme začali skládat
čarodějnické čepice.“
Eva Kuchtová, Učitelka AJ, ZŠ Modřice

klasický, moderní, lidový tanec
P�i výuce je zabezpe�ena korepetice
P�ípravná tane�ní pr�prava pro žáky od 5-7 let
P�íprava k p�ijímacím zkouškám na tane�ní konzervato�

Výtvarný obor – pro žáky od 6 let i pro dosp�lé

výuka základních výtvarných technik – kresba, malba, modelování, keramika,
grafika
P�íprava k p�ijímacím zkouškám na st�ední a vysoké um�lecké školy a
architekturu

Literárn� dramatický obor – pro žáky od 7 let
Dramatická výchova – dramatika, slovesnost, p�ednes, divadelní práce,
pohyb, zp�v
P�íprava k p�ijímacím zkouškám na konzervato� a JAMU

Informace a p�ijímací pohovor:
V týdnu od 9. – 13.6. 2008 14,00 – 18,00 hodin
Zájemci o jednotlivé obory mohou navštívit pedagogy t�chto obor� následovn�:

POZVÁNKA NA SCHŮZKU RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Ředitelství Základní školy Modřice zve rodiče dětí, které nastoupí v září tohoto roku do 1. třídy, na informační schůzku.
Ta se uskuteční dne 26. května 2008 v 16 hodin na ZŠ
ulice Komenského.

Hudební obor v týdnu od pond�lí 9.6. do pátku 13.6. vždy v dob� od 14 do 18 hodin
Tane�ní obor v pond�lí 9.6. v dob� od 17 do 18 hodin v sále školy nebo v pátek 13.6. od 13.30
do 17 hodin v sále školy
Výtvarný obor v klubovn� M�stského ú�adu v Mod�icích ve �tvrtek 12.6. a 19.6. v dob� od
14 do 17.45 hodin
Literárn� dramatický obor v úterý 10.6. a 17.6. v dob� od 14 do 18 hodin v sále školy
ZUŠ Mod�ice, Benešova 268
� telefon : 604 942 427, 547 216 117
� email: zus.orechov@volny.cz

Ředitelství ZŠ Modřice
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– pro žáky od 5 let i pro dosp�lé

hra na housle, violoncello, kontrabas, zobcová flétna, flétna,
klarinet, saxofon, lesní roh, trubka, pozoun, tenor, tuba, klavír,
kytara, elektrická kytara, baskytara, akordeon, bicí nástroje, sólový
zp�v
Hra v souborech – jazzový, dechový, žákovský, základy improvizace,
hry z listu, akordových zna�ek, aranžování, dirigování
P�ípravná hudební výchova – pro žáky od 5 let
P�íprava k p�ijímacím zkouškám na st�ední a vysoké školy
s um�leckým zam��ením

Život v našem městě - ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Život v našem městě - PRŤATA

Pokud byste se chtěli přijít za námi
podívat, nezapomeňte 15,- Kč, přezůvky, pastelky, nůžky a lepidlo.
Chodit můžete pravidelně, nebo jak
Vám vyjde čas. Rádi Vás uvidíme.
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Barbora Křemenáková, ředitelka školy

SPORT
Modřický rekord v novém
kabátě
Modřická motokárová dráha je v celé
republice proslulá svými vytrvalostními
rekordy. Ten minulý držela od roku 2005,
kdy se tu úspěšně odjela „Šestašedesátihodinovka“. Vítězná posádka Bohemia
Kart Cup Team tehdy absolvovala od
čtvrtka do neděle 7744 kol, tedy 2362 kilometrů.
V pátek 11. dubna 2008 před polednem
odstartoval nový pokus o rekord s několika novinkami. Dosavadní motokáry s
motorem Honda byly nahrazeny novými s výkonějším agregátem Subaru 200,
dráha s klasickým asfaltovým povrchem
www.mesto-modrice.cz

se prodloužila na 580 metrů a hlavně
– časový limit se protáhl na 80 hodin.
Starosta města Ing. Josef Šiška v roli
startéra „vypustil“ do neobvyklého
maratonu sedm až patnáctičlenných
týmů. Mezi účastníky se tak jako v minulosti objevila řada známých jmen.
Stálicemi modřických rekordů jsou
kromě jiných frontman hudební skupiny Kern J.A.Kronek, či motocyklový
závodník Jiří Mrkývka.
A světe div se, v pondělí večer vidělo
po osmdesáti hodinách šachovnicový
prapor za asistence kamer nejdůleži-

Život v našem městě - SPORT

Činnost žáků a učitelů školy má velni bohatou náplň práce po celý školní rok.
Hudební obor má za sebou řadu vystoupení např. pro Ústav sociální péče v Brně
–Chrlicích, pro Klub důchodců Kovolitu Modřice, adventní koncerty pořádané v
Modřicích a v Ořechově. Zvláště pro dechový orchestr Bobrava, který pracuje ve
spolupráci s ZUŠ Ivančice je vánoční čas pro žáky časově velmi náročný. Orchestr
vystupoval ve Valticích, Bratčicích, Neslovicích, je nedílnou součástí kulturního
života v Ořechově, spoluorganizoval mimo jiné např. Masopust, rozsvícení vánočního stromu, připravuje Dětské hody ve spolupráci s mateřskou školou apod.
Již po páté se účastní festivalu ve Vysokém Mýtě. Letos orchestr pod vedením J.
Hadravy slaví 10 let od svého založení ale i prvního hudebního soustředění. Proto
pořádá v průběhu měsíce dubna několik koncertů.
Na počátku druhého pololetí školního roku probíhala Národní soutěž základních
uměleckých škol, jejímž vyhlašovatelem je MŠMT ČR. Žáci jsou zařazováni podle
data narození do jednotlivých kategorií, kde přednesou skladby odpovídající určité náročnosti ve stanoveném časovém limitu. Naši školu reprezentovali žáci v
hudebním oboru ve hře na klavír, kytaru a housle. Školního kola, které proběhlo
30. ledna se zúčastnilo ve hře na klavír 18 žáků, ve hře na housle 1 žák a ve hře na
kytaru 2 žáci a 4 členný kytarový soubor.
Okresní kolo soutěže ZUŠ
ve hře na klavír proběhlo v Oslavanech 13. 2.; žáci se umístili
kategorie 0.
Střížová Monika
3. místo
kategorie II.
Loutocký Petr
3. místo
Hendrychová Tereza
čestné uznání
kategorie III.
Vaňáčková Lucie
3. místo
ve hře na kytaru proběhlo v Kuřimi 4. 3.; žáci se umístili
kategorie 0.c
Konečný Aleš
čestné uznání
kategorie I.
Beránek Jan
3. místo
kategorie II./2. kytarové kvarteto
čestné uznání
ve hře na housle proběhlo v Ivančicích 5. 3.
Petra Jedličková získala ve II. kategorii 1. místo s postupem
a v krajském kole v Mikulově získala Petra Jedličková čestné uznání.
Gratuluji a děkuji všem žáků a pedagogům Dušanovi Kovaříkovi, Pavle Švestkové, Mgr. Magdaleně Slané,Ph.D., Pavlu Rosendorfovi, dipl. spec. za vzornou přípravu svých žáků a prezentaci školy.
Výtvarný obor má za sebou dvě výstavy v Městské knihovně v Modřicích, účastnil se přehlídky a soutěže „Můj kraj“ organizované Gymnáziem P. Křížkovského,
připravuje dárky pro maminky ke Dni matek, apod. Každoročně učitel Zdeněk
Bernát připravuje úspěšně své žáky na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením. Literárně dramatický obor se za dva roky svého obnovení pravidelně
zapojuje do výchovných koncertů pro žáky mateřských a základních škol v okolí.
Taneční obor získává znovu na své prestiži a to díky vynikající pedagožce paní
Evě Müller.

Dalšími aktivitami školy je pořádání koncertů významných osobností. Díky kolegovi Milanovi Kašubovi se již třetím rokem uskutečnil na naší škole koncert významného pedagoga a sólisty ve hře na kytaru Vladislava Bláhy. Letos koncert proběhl
v měsíci lednu v prostorách modřické radnice.
Každoročně škola organizuje také návštěvy koncertů a divadelních přestavení. Letos v květnu mají možnost žáci navštívit činoherní představení Tajemství pralesa v
Mahenově divadle v Brně.
Při škole stále působí dnes již profesionální jazzový orchestr Young Pekáč, který
pod vedením sólisty orchestru Gustava Broma Mgr. Mojmíra Bártka se účastní jazzových koncertů a festivalů v celé České republice. Orchestr můžete slyšet mimo
jiné v klubu Leitnerova, Stará pekárna, na Flédě atd. v Brně.
Přátelé Základní umělecké školy v Modřicích a v Ořechově,
zveme Vás na absolventské koncerty žáků hudebního oboru, které se uskuteční:
v Modřicích 19. května v 18. 00 hodin v sále školy,
V Modřicích 21. května v 18.00 hodin v sále modřické radnice,
v Ořechově 26. května v 18.00 hodin v sále školy,
v Ořechově 12. června v 18.00 hodin v sále školy,
zveme Vás na koncert čtyřručních skladeb, který připravuje klavírní oddělení
v Modřicích 16. června v 17.00 hodin v sále školy.
Připravujeme závěrečné koncerty v Ořechově 6. června v Orlovně a v Modřicích 5.
června v sále hotelu Gregor vždy v 17. 00 hodin, dále vystoupení žáků ke dni matek
a muzicírovat budeme i na Den hudby 21.června za slunečného počasí v dopoledních hodinách před modřickou radnicí.

Život v našem městě - ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Život v našem městě - ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Základní umělecká škola v Modřicích a v Ořechově informuje
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stupni vítězů. S každou poruchou musel náš tým absolvovat zastávku v boxech, čímž neúprosně narůstal náskok
soupeřících týmů v počtu odjetých kol a
náš tým se tak ocitl až na šestém místě
v průběžném pořadí! Naše ambice na
umístění v závodě nám však nedovolily vzdát. Následovala tak stíhací jízda,
kterou jsme se postupně propracovali
zpět na třetí místo. Časy na jednotlivá
kola dokazovaly, že jsme sice nejrychlejší na dráze, ale opět se projevila již
jednou odstraněná porucha, se kterou
si tovární mechanici nedokázali dostatečně poradit při předchozích opravách. Naši snahu na udržení této pozice však deﬁnitivně zmařila penalizace
10 kol za „svépomoc“ při odstraňování
poruchy na trati.“
Přítomní komisaři pelhřimovské agentury Dobrý den tak mohli konstatovat,
že nový český rekord je na světě a zaslouží si zápis do české knihy rekordů.
A jen tak mimochodem – žádný oﬁciální rekord těchto parametrů není znám
ani ze zahraničních pramenů.
Text a foto: Vladimír Starý

Výsledky Mod�ické 80ti hodinovky
umíst�ní

závodní tým

po�et ujetých kol

po�et ujetých km

1. místo

Bohemia Kart Cup Team

5212

3022,96

2. místo

Auto Jork

5160

2992,80

3. místo

F1 Kart Cup

5158

2991,64

4. místo

Ahoj Reality Karting Team

5139

2980,62

5. místo

Subaru Kart Racing

5114

2966,12

6. místo

Abaton Car

5032

2918,56

7. místo

RC Knucks Team

5031

2917,98

celkem kol
celkem km

35846
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tějších českých televizních stanic i dalších médií všech sedm týmů. Vítězství
obhájil zkušený Bohemia Kart Cup
Team. Ujel 5212 kol, což představuje
přes 3022 kilometrů. Na druhou příčku
se těsně před závěrem probojoval tým
Auto Jork, reprezentující místní motokárovou dráhu a o jedno kolo předstihl
třetí F1 Kart Cup Team. Tedy rozdílem,
jakoby se tu nejel čtyřdenní maraton,
ale sprint na pár desítek kol.
Za zmínku stojí i čtvrté místo Ahoj
Reality Karting Teamu, složeného
ponejvíce ze zaměstnanců modřické
čistírny odpadních vod a jejich přátel.
Na třetí pozici mu chybělo pouhých 19
kol. Vedoucí tohoto týmu Květoslav
Brabec potvrzuje, že předlouhý závod
není žádnou procházkou růžovým sadem:“Od samého počátku si 15ti členný
modřický tým se startovním číslem 10,
ve kterém jel mimo jiné i bývalý úspěšný jezdec mistrovství světa superbike
Jiří Mrkývka, vedl více než dobře. Pohybovali jsme se na druhém až třetím
místě, avšak následná série víceméně
banálních poruch na vylosovaném
stroji snižovala naděje na umístění na

20790,68

Kulturistika
5.4.2008 se v Podivíně konalo

16. mistrovství
České republiky
MASTERS V SILOVÉM
TROJBOJI mužů.
V kategorii M3 (nad 60 let) do 90 kg
soutěžil za TJ sokol Modřice Milan
Voráč. Výkonem 397,5 kg získal
stříbrnou medaili.

Tým reprezentující modřickou dráhu – 2. místo.

124

Ceny pro vítěze převzal Bohemia Kart Cup
Team.
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LURDY 2008
Soukromý palubní deník
poutního zájezdu Modřické
farnosti – 1. část.
foto: J Chybíková

STŘEDA, 23.4.2008
A je to tady. Na modřickém náměstí před
radnicí se krčí hlouček asi čtrnácti modřických občanů a čekají. Za krátko přijíždí autobus cestovní kanceláře VOMA
z Třebíče, hlouček nastupuje, usazuje se
na určená místa, a ve 13 hodin vyjíždíme
do Brna. Ne nejde o MHD ale o začátek
daleké poutní cesty do jižní Francie, na
místa zjevení Panny Marie. Hlavním cílem
pak jsou známé Lurdy, kde před 150 lety
došlo k opakovanému setkání prosté venkovské dívky, Bernardety Soubirousové
s Matkou Boží a ke zjevení řady poselství. Ale k tomu později.
V Brně přistupují další poutníci a v půl
druhé odpoledne vyjíždíme. Zabořen v
měkkém sedadle přemýšlím, jak k tomuto putování vlastně došlo. A zdá se mi, že
prvním impulzem bylo tak trochu furiantství. Začátkem ledna jsme se totiž z Modřic
vypravili na výstavu betlémů do Vranova
nad Dyjí a po návratu jsme si následující
neděli na faře promítli fotograﬁe z mnoha poutních zájezdů, které se uskutečnily
v minulých letech, do poutních míst ČR
a bližšího zahraničí. A tehdy asi vznikla
otázka: „Kam vyrazíme příště?“ A v zápalu diskuse se odněkud ozvalo, „Teď už
Zpravodaj 5/2008
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jen Lurdy!“ No a tak po určitých přípravách teď sedíme v autobuse a jedeme
po dálnici směr Praha Rozvadov, jižní
Německo a severní Švýcarsko, do sladké Francie.
ČTVRTEK, 24.4.2008
Mlhavé a zamračené ráno nás vítá poněkud rozlámané z noční cesty. Okolo
nás spíše tušíme, než vidíme alpské
velikány jihovýchodně od Grenoblu.
A asi v 7 hodin to začíná. Úzká silnice, vinoucí se po úbočí hor, nás vede
až do výše 1800 m. n m., k prvnímu
postupnému cíli – La Salette. Poutní
místo uprostřed savojských Alp, které
je i přes uvedenou nadmořskou výšku
(vlastně jsme výš, než kdekoliv v ČR)
schované mezi okolními horskými velikány, dosahujícími i přes 3000 m.
Po ubytování se scházíme v místní
bazilice na mši svaté, sloužené třemi
našimi kněžími, kteří nás na zájezdu
doprovázejí. Poté se od místního kněze dovídáme historii tohoto poutního
místa.
V září 1846 se na tomto místě zjevila
dvěma nevzdělaným pasáčkům plačící
Panna Maria a předala jim poselství.
271

Různé

ačkoliv dosud i po té mluvily pouze provensálsky, je podivný a těžko vysvětlitelný. A vývoj osudů lidstva v následujících
letech v podstatě až do konce minulého
století také asi ukazuje na to, že od základních kamenů humanity, která vzešla
i z křesťansko židovských kořenů, jsme se
hodně vzdálili. Ale tyto úvahy už jsou asi
za hranicí prostého popisu jedné poutní
cesty. Takže ještě odpolední procházka po
okolí s motlitbou u pramene, který po zjevení přestal vysýchat. Po večeři pak krátká společná pobožnost všech poutníků
(kromě nás tu jsou Italové a Francouzi),
kterou zahajujeme my oslavným zpěvem,
a průvod kolem areálu s rozžatými svícemi. A pak na lůžko s očekáváním dalších
zážitků.
mar.

Povedená oslava svátku
svatého Gottharda
V sobotu, 3.5.2008 odpoledne opět ožil děkanský kostel a fara v Modřicích nebývalým
ruchem. Po roce se tu zase sešli gratulanti na
oslavu patrona naší farnosti, sv. Gottharda,
kterému je náš kostel zasvěcený. A šlo o oslavu opravdu povedenou.
Asi 130 návštěvníků se na začátku zúčastnilo slavnostní mše svaté, kterou sloužil
náš pan farář, otec F. Hemala a při které zazněla Missa brevis od renesančního
italského hudebního skladatele, G. P. da Palestriny. Tou nás přišli potěšit členové
brněnského pěveckého sdružení KaMUFFláž pod vedením dr. V. Maňase.
Po mši, stále ještě v kostele byl účastníkům stručně připomenut život a zásluhy
oslavence a dověděli jsme se i další zajímavosti z našeho okolí – popis oltářního
obrazu v kostele a připomenutí, že modřické ulice Prusinovského a Pavlovského
jsou nazvány podle dvou olomouckých biskupů, z nichž první byl zavražděn (a
po něm ještě dva jeho nástupci) a druhý vraha odhalil a předal světské spravedlnosti.
Potom se účastníci přesunuli do areálu modřické fary, kde na ně čekalo posezení ve společnosti sousedů, občerstvení připravené našimi ženami a dívkami,
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duchovní „potrava“ ve formě výstavky liturgických oděvů z naší farnosti, estetický zákusek v podobě vynikající dechové hudby „Moraváci“ a zlatý hřeb tohoto
milého setkání, pořádná porce pečeného prasátka, jedné z hlavních cen tomboly
letošního farního plesu.
Oslavu v prostorách fary navštívili i významní hosté. Především se zúčastnili představitelé města, pan starosta, Ing. J. Šiška, dva místostarostové, Ing. H. Chybíková
a p. I. Doleček a zástupci některých sponzorů oprav naší historické městské dominanty, děkanského kostela (za tuto pomoc jim všem upřímně děkujeme). Večer
naší oslavu pak poctil svou neformální návštěvou i jihomoravský hejtman, pan
Ing. S. Juránek s chotí.
Všichni, kdo se zúčastnili, jistě nelitovali krásně stráveného dne. A kdo přes pozvání v minulém Zpravodaji zaváhali a neodvážili se přijít alespoň na chvilku,
zveme na příští rok touto dobou, kdy jistě budeme pořádat již „tradiční“ oslavu
patrona našeho města.

Různé

V tomto případě však nebylo poselství
radostné, ale spíše varovné. Panna Maria při něm také plakala. Jeho smysl
byl asi v tom, upozornit nás na to, že
svým jednáním a chováním se velmi
vzdalujeme ideálu dobra a lásky, což
velmi bolí nejen Matku Boží ale i jejího syna, Ježíše Krista. V poselství jsme
pak vyzváni k návratu k hodnotám, na
kterých byla původně vystavěna naše
civilizace a které lze snad shrnout do
slov úcta a láska k bližnímu, a jejím
prostřednictvím k Bohu.
Jistě někteří mohou mít pochybnosti,
zda ke zjevení opravdu došlo, ale jednak fakt, že nevzdělané děti po návratu z pastvy sdělují nezávisle na sobě
stejné poselství čistou francouzštinou,

mar.

Dovětek:
Velký dík všem sponzorům oprav našeho kostela za jejich sponzorské dary, především: Společnosti Somerston Olympia CZ, s.r.o. za dar 200 000,- Kč, společnosti Van
Gansewinkl a.s. za dar 15 000,- Kč, společnosti Magnum Int, a.s. za dar 10 000,- Kč., dále
našim pravidelným přispěvatelům, paní Tylmanové za 20 000,- Kč a dar poskytla také
ﬁrma Baštírna s.r.o. - 20 000,- Kč. Opravy by nebyly možné bez přispění města Modřice
(2007 – 300 000,- Kč 2008 – 500 000 Kč.) a Jihomoravského kraje (v roce 2007 i letos
dotace a 200 000,- Kč). Peníze na opravu byly získávány i dalšími aktivitami občanů
města, jako např. výtěžkem z beneﬁčního tříkrálového koncertu našich a spřátelených
sborů ve výši 9 400,- Kč. I díky těmto darům můžeme zahájit potřebné zajištění statiky
kostela. Dík také patří panu Ivanu Dolečkovi, který zaplatil výměnu okapu na faře z ulice Masarykové za nástřešní, a to ve výši 15 000,- Kč, tak aby nedocházelo k jeho časté
likvidaci projíždějícími nákladními auty. Ještě jednou velký dík všem.

foto: Vl. Čevela
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Vážení občané města Modřice
Rádi by jsme Vás oslovili touto výzvou prostřednictvím Vašeho místního zpravodaje (místních městských novin). Dlouhodobě se zabýváme problematikou Německé průchozí dálnice budované v letech
1939 – 1942 poblíž Vaší obce. S kolegou panem Václavem Lídlem jsme doposud vydali dvě publikace
pojednávající o problematice výstavby dálnic na území dnešní České republiky v letech 1938 -1950.
Aktuálně připravujeme další publikaci s touto tématikou. Pro tuto publikaci hledáme materiály týkající se stavby Německé průchozí dálnice. Mnoho tehdejších občanů Vašeho města pracovalo přímo na
stavbě dálnice, případně v zázemí této stavby. Proto předpokládáme, že by se u Vás mohli nacházet
materiály, které by jsme mohli použít do další publikace.
Sháníme především tyto materiály:
1) Svědectví pamětníků nebo jejich potomků, zápisy o zaměstnání pracovníků na stavbě dálnice v
tehdejších pracovních knížkách
2) Dobové fotograﬁe ze stavby dálnice, fotograﬁe dělnických pracovních táborů, technického zázemí,
stavebních strojů,dělníků nebo úředníků pracujících na stavbě dálnice atd.
3) Fotograﬁe opuštěného staveniště dálnice do roku 1960
4) Dokumenty (fotograﬁe) ohledně překladiště materiálu vybudovaného u místního nádraží a úzkorozchodné dráhy pro dopravu stavebního materiálu z Modřic do Želešic.
5) V případě zájmu bych o spolupráci požádal místní badatele, sběratele starých pohlednic, fotograﬁí
apod.
Tomáš Janda, Šípkova 153, 533 41 Lázně Bohdaneč, Tel. 604 701 287, e-mail: t.janda02@seznam.cz
Václav Lídl, Poděbradská 158, 198 00 Praha 9, e-mail: vaclav.lidl@seznam.cz

SRDEÈNÌ ZVEME VŠECHNY DÌTI I DOSPÌLÉ NA

DEN
DÌTÍ
v sobotu dne 31.

Různé

Různé

VÝZVA

kvìtna 2008
od 9.00 hod

v areálu "Pod kaštany"
v Modøicích

LED
DOPO

GRAM PLNÝ H
O
R
ER A
S
NÍ P

OUTÌŽÍ

od 15.00 do 16.30 hodin

VYSTOUPENÍ HISTORICKÉHO ŠERMU

Den s Deníkem - 16.4. 2008 ve fotograﬁích M. Hájka

od 18.00 do pozdních veèerních hodin

DISKOTÉKA

ve veèerních hodinách

POSEZENÍ U OHNÌ A HUDBY

PO SETMÌNÍ UKONÈENÍ OHÒOSTROJEM
celý den bude k dispozici
udírna s cigárou,
prodej špekáèkù
na opékání,
obèerstvení
zajištìno
POØÁDÁ MÌSTO MODØICE
VE SPOLUPRÁCI S MYSLIVCI
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s
Společenksá kronika

Huška Josef
Chalupová Zdenka
Zbytovská Božena
Strouhalová Adéla
Šmíd Vladimír
Macharáčková Ludmila
Oliva Stanislav
Lukáš Blahoslav
Nahodil Zdeněk
Opluštil Milan
Pokorná Anna
Toncr Eduard

Vítáme do života
Jahoda Tomáš
Kala Ondřej
Finková Veronika
Akrmanová Kateřina
Šebestík Ladislav

Rozloučili jsme se
Pekař Josef
Rektořík Jan
Osička Jan
Ing. Trávník Zdeněk

1

Inzerce

Inzerce

IT řešení přímo pro Vás

132

HLEDÁME !
PENZION FINO CLUB
V MODŘICÍCH HLEDÁ
zdatného důchodce na údržbu
tenisových kurtů a areálu

Prodám zahradu

Informace na tel. č.
602 726 289, 547 216 711

Informace 777718577

(drobné opravy, venkovní úklid atd.)
Pracovní doba – 3 nebo 4 dny v týdnu
(krátký a dlouhý týden)
a cca 4 hod/den (dopoledne).

• PC sestavy, notebooky a příslušenství, E-SHOP (11 000 položek)
• Repasy: Notebooky, sestavy, monitory, E-SHOP (400 položek)
• Externí správu IT a záruční a pozáruční servis
• Tvorba www stránek, registrace domén, webhosting
• Síťová řešení, návrhy, realizace, certiﬁkace
Kontakt:

Inzerce

Významného kulatého
výročí se dožívají

i

1

Společenská kronika

4IT.cz, Brněnská 442, Modřice
GSM: 739 034 500, 603 254 455
Email: info@4it.cz, www.4it.cz

300m2 na pozemku
Spolku zahrádkářů
(chata, funkční studna,
ovocné stromy, zeleninové
záhony, travnatá plocha)

Prodám elektr. skútr, cena dohodu, mobil: 731 213 206
Zpravodaj 5/2008
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(u Rajhradu)

přijme servírky,
číšníky/nevyučené
zaučíme/,
kuchaře,pomocnou
sílu do kuchyně,
brigádníky na letní
sezónu do obsluhy
Informace na tel.č.:
603 231 068
603 892 673

Cukrářství ČERMÁK
Dobrovského 339,
664 42 Modřice

různé dorty, zákusky, minizákusky

telefon:
547 243 592
www.cukrarstvi-cermak.cz

Přijmeme servírku

do 30 let do trvalého pracovního poměru
na 4 hodiny denně
za 6.000,- Kč měsíčně.
Stravovací restaurace Klasik,
Brno, Vídeňská 127,
tel.: 604737462, p. Fillo.

Slezská Makléřská Společnost a. s.

www.sms- as.eu

-vedena mezi nejlepšími společnostmi v asociaci českých pojišťovacích makléřů.
Profesionalita našich zástupců je zárukou postavení ﬁrmy na trhu,která působí
celorepublikově.
Spolupracujeme s největšími pojišťovnami v ČR ( pojištění, hypotéky, spoření,
auta, nemovitosti, penzijní fondy, investiční fondy… kompletní ﬁnanční poradenství, možnost upravení již uzavřených poj. Smluv na výhodnější).

Inzerce

Inzerce

Motorest
U Toma

Příklad- úraz
- pojistné plnění od 1 dne úrazu
- 500,- Kč na den ( 1000,- Kč v nemocnici )
- plnění od 15 dne na neschopence ( 1000,- Kč v nemocnici)
- př. vyvrknutý kotník
500,-Kč na den x 21 dnů = 10500,-Kč
- říznutí do prstu- bez stehu 500,-Kč
x 8
= 4000,-Kč
- říznutí do prstu- se stehem 500,-Kč
x 21
= 10500,-Kč
- zlomená noha
500,-Kč
x 182
= 91000,-Kč
- od 300,-Kč měsíčně!!!
Nebo
z 500,-Kč měsíčně 1 438 000,- Kč
z 1000,-Kč měsíčně 2 876 000,- Kč

až 24 000- Kč úspora na daních!!!

Neplaťte víc, než musíte. Naši zkušení pracovníci Vám pomůžou
najít nejlepší řešení!
Nemusíte nikam chodit. My přijdeme za Vámi,

Koupíme DB, OV 3+1, 2+1
v Modřicích, Želešicích.
Požadujeme přízemí až 2. p.
Platba hotově.
Tel.: 603 844 707

134

Skladník

přijmeme na zkr. prac. úvazek

zdatného důchodce

nebo nás navštivte v Modřicích,Havlíčkova 548
po tel. dohodě 739 523 802
www.pravdikova@sms-as.eu

do skladu v centru Modřic.
Kontakt tel.: 549

211 328
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